
Een multifunctionele meubellijn en circulair ontworpen. 
De esthetische eenvoud sluit naadloos aan bij de moderne 
minimalistische vormgeving binnen de kantoorruimte.  
Lees verder en ontdek Presto R.

PRESTO R
Productblad



display onder het blad display in het blad

De tegendruk, beweging of 
weerstand wordt herkend 
door het systeem. 

De beweging wordt onmiddellijk 
gestopt en loopt vervolgens 
enkele centimeters terug.
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De Presto R voldoet volledig aan de nieuwste wensen en 
eisen op het gebied van de nieuwe manier van werken. 
Het circulair ontworpen Presto platform is opgebouwd 
rond een multifunctionele traverse waar alle onderdelen 
en accessoires aan worden gemonteerd.

Presto R is flexibel, eenvoudig uit te breiden en in elk 
gewenste samenstelling leverbaar. De ruime keuze in 
accessoires maakt elke werkplek functioneel aanpasbaar. 
De eenvoudige hoogteverstelling technieken maken het 
gebruik voor teams en projectgroepen mogelijk.

De diensten LIFETIME en Re-use by Drentea maken 
Presto tot een langdurig en flexibel in te zetten 
meubellijn. Presto R is leverbaar als enkele werkplek, 
DUO werkplek en meervoudige Bench opstelling. De 
hoogteverstellingen van Presto R variëren van vaste 
hoogte, slinger verstelbaar zit-zit, elektrisch verstelbaar 
zit-zit en elektrisch verstelbaar zit-sta. 

De Presto R heeft een open frame waardoor een luchtig 
beeld ontstaat in een werkomgeving. Bij de Presto RW 
zijn de zijkanten dicht gemaakt met een stalen wang. 
Dit geeft een rustig beeld en biedt meer privacy voor 
medewerkers.

Om gebruikers te beschermen tegen beschadigingen 
gebruiken we bij de Presto R en RW zit-sta bureaus de 
Inline anti-collision techniek. Dit veiligheidssysteem 
werkt met sensoren die vergelijkbaar zijn met de 
sensoren die in smartphones gebruikt worden. 

De tegendruk, beweging of weerstand wordt herkend 
en de beweging van het blad wordt onmiddellijk gestopt 
en deze loopt vervolgens enkele centimeters terug. 
Veiligheid boven alles.

Bij de Inline techniek is de motor in de poot aangebracht 
waardoor er geen verschil meer is tussen een linker 
of een rechterpoot en er een minimum aan losse 
onderdelen is. Het bureau kan snel en eenvoudig worden 
gedemonteerd een gemonteerd met een minimum 
aan handelingen en losse onderdelen. De facilitaire 
beheersbaarheid wordt zo sterk vergroot.

MULTIFUNCTIONELE 
MEUBELLIJN

DESIGN BY BART VAN MUYLDERS 
EN MARKUS DÜRR

Presto R is een multifunctionele 
meubellijn en is circulair ontworpen 
door Bart van Muylders en Markus 
Dürr. De strak gelijnde vormgeving 
is gebaseerd op eenvoud, optimaal
te integreren binnen elke 
werkomgeving. 

Het doordachte ontwerp 
beantwoordt aan elke specifieke 
wens op het gebied van werken; 
individueel, in teamverband en 
voor elke functie binnen een 
werkomgeving. 

De Presto R met open frame

De Presto RW met wang



BLAD

De bureaubladen zijn gemaakt 
van PEFC of FSC® hout met 
een naadloze PP-randafwerking  
d.m.v. lasertechniek. De decoren 
worden geleverd met bijpassende 
randafwerking. De bladen zijn 
standaard leverbaar in 12, 18, 25 en 
36 mm dikte en voorzien van een 
melamine of HPL toplaag.

De trendcollectie decoren kunnen 
aan verandering onderhevig zijn. We 
denken graag mee om tot de juiste 
uitvoering te komen. 

BASISKLEUREN

TRENDKLEUREN

Eiken 
Vicenza

Noten

Grijs

Donker 
Eiken

Robuust 
Vuren

Eiken 
Whitewash

Lichtbeuken

Parel Zwart 
Nano Fenix*

Esdoorn

Wit

Neem contact 
op voor specials

*  Alleen in HPL leverbaar, de randen worden afgewerkt met een bijpassende LaserTec afwerkrand.

** Fijnstructuur is niet geschikt voor verstelbare bureaus.

POTEN EN ONDERSTEL

Constructie uit hoogwaardig 
100% recyclebaar staal. Deze 
wordt afgewerkt met duurzame 
poedercoating.

TUSSENWAND

In vele stofkleuren en kwaliteiten uit 
te voeren. Bekijk onze stofkaarten 
voor meer informatie.
www.drentea.nl/stofkaarten

STOFKAARTEN

EPOXYKLEUREN  STANDAARD

EPOXYKLEUREN  TREND

Blazer
stofkwaliteit

Hemp
stofkwaliteit

Radio
stofkwaliteit

Xtreme 
stofkwaliteit

Blazer Lite
stofkwaliteit

Medley
stofkwaliteit

Remix
stofkwaliteit

Neem contact 
op voor specials

De kleuren op een beeldscherm en in drukwerk kunnen 
afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen voorbehouden.

Aluminium 
metallic

RAL 9006

Parel

Wit 
fijnstructuur
RAL 9010**

Zwart 
fijnstructuur
RAL 9004**

Pijnboomgroen 
fijnstructuur
RAL 6028**

Donker  
Aluminium
RAL 9007

Oxide 
fijnstructuur**

Zonnig 
Goud

Zwart 
RAL 9011

Wit
RAL 9010

Beige-grijs 
fijnstructuur
RAL 7006**

Oceaanblauw 
fijnstructuur
RAL 5020**

Coraal rood
RAL 3016

Grafiet

Neem contact 
op voor specials



PRESTO RT ENKEL

PRESTO RW ENKEL

PRESTO R  DUO

PRESTO RW  DUO
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Diepte:  80 en 90 cm
Lengte: 120, 140, 160, 180 en 200 cm
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Diepte: 80 en 90 cm aan beide zijden
Lengte: 120, 140, 160, 180 en 200 cm



PRESTO DESIGN

PRESTO MODELLEN

PRESTO IN PROJECTEN



DETAILS

Constructie uit hoogwaardig  
100% recyclebaar staal.

Volledig geïntegreerd 
kabelmanagement in het frame. 

Diverse aansluitmogelijkheden voor 
PC, laptop, tablet en smartphone.

Afwerking met duurzame  
poedercoating.

Volledige (de-)montage  
zonder speciaal gereedschap.

Onderstel keuze uit drie 
uitvoeringen; Presto RT met T-poot, 
Presto R met H-poot en Presto RW 
met dichte zijwang.

Bladen in diverse afmetingen en 
diktes leverbaar. 

De basis is duurzaam PEFC of FSC® 
hout voorzien van een melamine of 
HPL toplaag.

Naadloze LaserTec PP-
randafwerking van het blad.

ACCESSOIRES

Centrale Aorta kabelgoot tussen 
werkplekken.

Kabelgoot onder de tafel.

Schuifblad, eventueel in combinatie 
met vaste kabelgoot.

Middenpanelen zijn voorzien van 
akoestische geluiddempende vulling 
(gerecyclede pakdekens of kleding) 
en afgewerkt met duurzame stoffen.

CPU en Thinclient houders.

Persoonlijke bureaulade.

Houten frontpaneel.

Diverse bekabelingsaccessoires 
voor 220 V en USB aansluitingen.



FABRICAGE

Presto wordt gemaakt door 
vakmensen. Met deskundigheid en 
nauwkeurigheid maken we nieuw 
design tastbaar. Gewoon in onze 
fabriek in Emmen.

Dat doen we al sinds 1955: ons 
bewijs dat we met ervaring het 
ambacht in de vingers hebben.  
Met Presto leveren we een meubel 
voor de toekomst. En tot in de 
puntjes is afgewerkt. Duurzaamheid 
en circulariteit is voor ons hierbij een 
voorwaarde. Geen modieuze kreet, 
maar dagelijkse praktijk. Wij willen 
koploper zijn met schone, duurzame 
en circulaire producten. Dat geldt 
ook voor Presto.

DUURZAAMHEID & KWALITEIT

ISO 9001 - kwaliteit

ISO 14001 - milieu

ISO 26000 - maatschappelijk 
verantwoord ondernemen  

ILO - arbeid- en sociale standaarden

PEFC - duurzaam bosbeheer

FSC® - verantwoord bosbeheer

NEN-NPR 1813: richtlijn voor 
kantoormeubilair 

NEN-EN 527-1 en 527-2: Europese 
norm voor werktafels en bureaus

 
*  Vraag naar onze FSC®      
 gecertificeerde producten.

WELL-PROOF

Op basis van de WELL richtlijnen 
stellen we onze ambities op scherp 
en zorgen we bij de productie van 
Presto voor een nieuwe standaard 
voor ‘een plek waar je je goed voelt’.



WIJ ZORGEN DAT 
MORGEN WERKT 
Om met scherpe focus te werken heb 
je een aangename plek nodig. Een plek 
waar je je goed voelt. In onze fabriek  
in Emmen werken we dagelijks aan de 
ideale werkomgeving van morgen.

Welkom bij Drentea. Waar vakmensen 
het ambacht over laten gaan in efficiënte  
productie. Waar materialen nieuwe 
bronnen vinden. Waar duurzaam door 
mensen wordt gemaakt.

WIJ ZORGEN DAT  
MORGEN WERKT

Meer informatie  
over Drentea of over 
andere producten?
drentea.nl
info@drentea.nl
0591 63 70 80

Drentea future office
Postbus 2043
7801 CA Emmen

Bezoek
James Cookstraat 20
7825 AN Emmen


